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Семестр: 6,7 семестри 

Форма навчання: денна 

Електронний курс-ресурс: http://dl.khadi.kharkov.ua 
Обсяг курсу: 11 кредита ЄКТС (330 годин), в тому числі: лекцій – 64 год., 

практичні роботи – 64год., самостійна робота студента – 162 год., розрахунково-

графічна робота -  10год., підготовка до іспиту -30год. 

Результати навчання: 

• знати основні види транспортних перетинань; види транспортних споруд, які 

забезпечують транспортний процес на пересіченнях та примиканнях в одному і 

більше рівнях; правила експлуатації перетинань автомобільних доріг; приклади 

вітчизняних та світових типових розв’язок та індивідуальних проектних 

рішень, умови їх використання; 

• вміти обирати тип перетинання та його параметри залежно від умов 

проектування транспортної розв’язки; визначати можливість застосування 

типового проекту; підбирати засоби організації руху та інженерне обладнання 

згідно діючих нормативних документів; призначати параметри штучних споруд 

(мостів, шляхопроводів, естакад, тунелів), які входять у склад транспортної 

розв’язки; 

• володіти методиками проектування транспортних розв’язок в одному і різних 

рівнях; навичками використання сучасної нормативної, довідкової та технічної 

літератури. Мати здатність оцінювати проектне рішення з урахуванням 

необхідної пропускної здатності, довговічності, вантажопідйомності, 

надійності та економічності.  

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:  
• Вища математика;  

• Фізика; 

• Інженерна геологія; 

• Будівельне  матеріалознавство; 

• Планування міст і транспорт; 

• Ґрунтознавство та механіка ґрунтів. 

Короткий зміст навчальної програми: 

Загальні відомості про транспортні розв’язки автомобільних доріг в одному 

рівні.   

Оцінка умов руху на пересіченнях та примиканнях автомобільних доріг, оцінка 

рівня безпеки дорожніх вузлів. Планувальні рішення перехресть, обґрунтування 
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проектних рішень перетинань та примикань в одному рівні. Поняття про 

пропускну здатність перетинань. Проектування на побудова перетинань та 

примикань в одному рівні: визначення класу та виду розв’язки, методика 

розробки її плану. 

Загальні положення влаштування розв’язок в різних рівнях: класифікація, аналіз 

умов руху, техніко-економічне обґрунтування доцільності влаштування 

складних розв’язок. Проектування розв’язок у двох рівнях. Особливості 

перетинань і примикань в населених пунктах в одному та різних рівнях. Загальні 

вимоги до шляхопроводів, естакад та автотранспортних тунелів. Принципи 

призначення параметрів штучних споруд у складі транспортних розв’язок. 

Основні світові тенденції в проектуванні перетинань та примикань в одному та 

різних рівнях. 
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Методи і критерії оцінювання, вимоги: 

• поточний контроль: тестування (40 %); 

• підсумковий контроль (залік, іспит): письмово-усна форма (60 %). 


